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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel
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Dôvodová správa

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č.202/2019 zo dňa 27.júna 2019 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
(ďalej len „VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel“).
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č.203/2019 zo dňa 27.júna 2019 splnomocnilo Hlavné mesto SR Bratislava schválením
dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Štatút“) č.17 mestské časti na
vydanie všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách I. až IV.triedy pre účely organizovania dopravy na svojom území.
Na základe schváleného dodatku Štatútu pripravila mestská časť Bratislava-Petržalka
návrh VZN mestskej časti o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Predkladaný návrh je
súčasťou zavádzania parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorej zavedenie
a prevádzkovanie sa predpokladá najdlhšie do 30.apríla 2021(ďalej len „prechodné obdobie“),
kedy nadobudne účinnosť mestské VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
Cieľom zavedenia dočasného parkovania motorových vozidiel počas prechodného
obdobia na území mestkej časti je regulácia parkovania v mieste bydliska, bezpečnejšie
chodníky, lepší verejný priestor, čistejšie ovzdušie a viacej obyvateľov prihlásených na trvalý
pobyt. Ďalším cieľom v prechodnom období je získanie informácií o pohybe motorových
vozidiel, obrátkovosti motorových vozidiel a o počte parkujúcich motorových vozidiel počas
dňa a počas noci na území mestskej časti. Po spracovaní a vyhodnotení získaných informácií
mestská časť plánuje pripraviť návrh zmeny predkladaného VZN o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel, v ktorom sa budú meniť podmienky parkovania na základe
vyhodnotených analýz.
Uvedený návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel zvýhodňuje
parkovanie obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, pre
bude parkovanie na
ktorých za podmienok stanovených vo VZN mestskej časti,
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií bezplatné.
Dočasné parkovanie sa bude spúšťať v konkrétnych zónach, ktoré tvoria prílohu
návrhu VZN. Postupne bude dočasné parkovanie zavedené na celom území Petržalky.
Prevádzku parkovacích miest bude zabezpečovať Mestská časť Bratislava-Petržalka
prostredníctvom oddelenia miestneho úradu mestskej časti.
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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka,
č. ... /2019
zo dňa ……. 2019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s §
15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších prepisov, podľa § 6a zákona č.135/1961
Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov a všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.8/2019 z 27.júna 2019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje v súlade so
Základnými pravidlami parkovacej politiky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2019 úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy na dočasné parkovanie motorových
vozidiel na území mestskej časti Bratislava–Petržalka (ďalej len „mestská časť“), určuje
spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie,
spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) bytom
obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do
funkčného celku s vlastným uzavretím, ktorý je rozhodnutím stavebného úradu určený
na trvalé bývanie,
b) dočasným parkovaním
parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií,
c) doba spoplatnenia
časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak nariadenie
alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
d) elektronickým informačným systémom
informácie o úhradách za dočasné parkovanie, ktoré umožňujú kontrolu úhrady za
dočasné parkovanie motorových vozidiel,
e) kontrolou zaplatenia úhrady
výkon prevádzkovateľa, ktorým kontroluje zaplatenie úhrady v zóne dočasného
parkovania prostredníctvom mobilnej aplikácie a SMS správy, a to overením
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evidenčného čísla vozidla v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa
a zaplatenie úhrady prostredníctvom parkovacieho lístka fyzickou obhliadkou,
f) miestnymi komunikáciami
všeobecne prístupné a užívané ulice a parkoviská zaradené v sieti miestnych
komunikácií I. až IV. triedy na území mestskej časti, ktoré slúžia miestnej doprave,
g) mobilnou aplikáciou
zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne dočasného
parkovania, ktoré sa preukazuje zaregistrovaním evidenčného čísla vozidla
v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa,
h) motorovým vozidlom
motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L5e až L7e s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m,
i) návštevníkom
fyzická osoba, ktorá je registrovaná v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom
poriadku alebo elektronicky v mobilnej aplikácií,
j) parkovacím lístkom
cenina vydaná mestskou časťou v tlačenej podobe, potvrdzujúca úhradu za dočasné
parkovanie motorového vozidla, v nominálnej hodnote jedno euro, v ktorej užívateľ
vyznačí rok, mesiac, deň a hodinu dočasného parkovania a umiestni ju v motorovom
vozidle na zvonka viditeľné miesto, čím preukáže jej zaplatenie. Pri dočasnom
parkovaní presahujúcom jednu hodinu vyznačí, druhý prípadne ďalší parkovací lístok,
k) parkovacím systémom
technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu dočasného parkovania
motorových vozidiel prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS správy a parkovacieho
lístka,
l) parkovaním motorového vozidla
státie motorového vozidla na parkovacích miestach vyznačených príslušnou
dopravnou značkou,
m) prevádzkovateľom
subjekt zabezpečujúci prevádzku parkovacích miest a parkovísk, ktorým je mestská
časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,
n) prevádzkovým poriadkom
dokument, ktorý podrobnejšie upravuje podmienky dočasného parkovania motorových
vozidiel na úsekoch miestnych komunikácií I. až IV.triedy na území mestskej časti,
o) rezidentom
fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti, ktorá má právny
vzťah k motorovému vozidlu a je registrovaná v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom
poriadku alebo elektronicky v mobilnej aplikácií,
p) SMS správou
elektronická správa odoslaná na príslušné telefónne číslo v tvare určenom
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prevádzkovateľom, preukazujúca
motorového vozidla v zóne,

zaplatenie

úhrady

za

dočasné

parkovanie

q) tarifným pásmom
pásmo definujúce cenovú úroveň spoplatnenia parkovacích miest na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií v zóne,
r) trvalým pobytom
je pobyt občana Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu¹) a pobyt cudzinca
na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu²),
s) spoplatnenými parkovacími miestami na dočasné parkovanie
úseky miestnych komunikácií v zóne, na ktorých sú zriadené parkoviská alebo
parkovacie miesta určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel, označené
príslušnou dopravnou značkou.
§2
Zóny dočasného parkovania
Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel
(parkovacie miesta) sa zaraďujú do ucelenej oblasti (ďalej len „zóna“) a sú uvedené v prílohe
č.1 (úseky miestnych komunikácií) a v prílohe č. 2 (situácia umiestnenia) tohto nariadenia.

§3
Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest
Prevádzku parkovacích miest v zmysle schválených základných pravidiel zabezpečuje
mestská časť prostredníctvom oddelenia miestneho úradu mestskej časti.

§4
Výška úhrady a doba spoplatnenia
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa určuje nasledovne:
(1)V celej zóne dočasného parkovania sa určuje základná cena dočasného parkovania
motorových vozidiel počas dvadsiatichštyroch hodín sedem dní v týždni za každú jednu
začatú hodinu v sume jedno euro.
(2)Úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel neplatí rezident počas
dvadsiatichštyroch hodín sedem dní v týždni.
(3)Úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel neplatí návštevník v pondelok, utorok,
streda, štvrtok a piatok v čase od 8:00 do 18:00 h, a od piatka 18:00 h až do nedele 18:00 h.
§5
Spôsob platenia a preukázania zaplatenia úhrady
(1) Na parkovacom mieste v zóne môže v čase spoplatnenia stáť len vozidlo, ktoré má
zaplatenú úhradu za dočasné parkovanie, okrem výnimiek uvedených v § 4 ods. (2) a (3)
tohoto nariadenia, podľa príslušného dopravného značenia a Prevádzkového poriadku,
ktorý vydá prevádzkovateľ.
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(2)Ak nie je ustanovené inak, je vodič motorového vozidla povinný zaplatiť úhradu za
dočasné parkovanie bezprostredne po zaparkovaní motorového vozidla.
(3) Úhrada sa neplatí na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu alebo s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou oboch očí. Vozidlo musí byť
označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu³).
(4)Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie sa realizuje prostredníctvom mobilnej aplikácie,
SMS správy alebo prostredníctvom parkovacieho lístka.
(5)Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie a
prostredníctvom SMS nemá tlačenú podobu, ale len formu elektronického záznamu
v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, je viazaný na evidenčné číslo
vozidla a dobu jeho platnosti.
(6)Parkovací lístok, ako ceninu, bude distribuovať prevádzkovateľ v zmysle Prevádzkového
poriadku. Nominálna cena jedného parkovacieho lístka je jedno euro. Držiteľ alebo vodič
motorového vozidla pri zaparkovaní motorového vozidla na parkovacom mieste v zóne,
vyznačí krížikom, nezmazateľným spôsobom na parkovacom lístku rok, mesiac, deň a
hodinu zaparkovania. Pri parkovaní presahujúcom jednu hodinu použije ďalšie parkovacie
lístky podľa počtu hodín dočasného parkovania s vyznačením ďalších hodín parkovania.
Parkovací lístok umiestni v motorovom vozidle, tak aby bol viditeľný pre účely kontroly
zvonka (spravidla na palubnej doske), čím preukáže zaplatenie úhrady za dočasné
parkovanie.
(7)Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla prostredníctvom mobilnej aplikácie a
prostredníctvom SMS správy sa považuje za zaplatenú prihlásením evidenčného čísla
vozidla v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne na mieste
určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku alebo elektronicky cez mobilnú
aplikáciu, o čom prevádzkovateľ poskytne platiteľovi úhrady potvrdenie.
(8)Zaplatenie úhrady prostredníctvom mobilnej aplikácie a prostredníctvom SMS správy
kontroluje prevádzkovateľ overením evidenčného čísla vozidla v elektronickom
informačnom systéme prevádzkovateľa a zaplatenie úhrad prostredníctvom parkovacieho
lístka fyzickou obhliadkou.
(9)Úhrada za dočasné parkovanie musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného
parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia. To
neplatí v prípade využitia používateľského konta v mobilnej aplikácií s aktivovaným
spôsobom následnej platby, keď sa úhrada platí až po skončení parkovania. Podrobnosti
využitia spôsobu následnej platby upravuje Prevádzkový poriadok.
(10) Ak nie je ustanovené inak, časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie
sa platiteľovi úhrady nevracia.

§6
Podmienky parkovania v zóne dočasného parkovania
(1)Obyvateľ mestskej časti s trvalým pobytom v byte v zóne dočasného parkovania
motorových vozidiel, ktorý sa zaregistruje v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku
alebo elektronicky v mobilnej aplikácií a má právny vzťah k motorovému vozidlu (podľa §
7 tohto nariadenia) sa dňom zaregistrovania stáva rezidentom.
(2)Po uplynutí dvoch týždňov od registrácie, v prípade ak sa registruje do mobilnej aplikácie,
je rezident povinný na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku,
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osobne preukázať údaje oprávňujúce ho mať práva rezidenta uvedené v § 7 tohto
nariadenia.
(3)Fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku
alebo elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie na dočasné parkovanie motorových
vozidiel v zóne dočasného parkovania s uvedením evidenčného čísla motorového vozidla
sa dňom zaregistrovania stáva návštevníkom.
§7
Podmienky preukazujúce postavenie rezidenta
(1) Rezident je fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti, ktorá má
právny vzťah k motorovému vozidlu a je registrovaná v elektronickom informačnom
systéme prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom
poriadku alebo elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie na účely parkovania
v zóne dočasného parkovania.
(2) Rezident stráca postavenie rezidenta zmenou trvalého pobytu mimo územia zóny
v mestskej časti.
(3) Právny vzťah k motorovému vozidlu preukazuje rezident tak, že:
(a) je držiteľom motorového vozidla4), v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla
jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia počas
trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či motorové
vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
(b) má motorové vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo iného
oprávnenia podľa osobitných predpisov5)
(c) je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom
dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby
na súkromné účely,
(d) užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely.
§8
Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto nariadenie stratí platnosť nadobudnutím účinnosti § 1 až 20 Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel, najneskôr však 30.apríla 2021.
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa..........

Ján Hrčka
starosta

____________________________________________________
¹) §3 ods.1 zákona č. 253/1998 Z z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov.
²)Zákon č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesklorších predpisov.
³)§44ods. 2 zákona č.82009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
) §2 ods.2 písm.c) zákonač.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
5)
§3 ods.1 písm.d) zákonač.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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Príloha č.1:
DVORY I.
(Dvory 1-2-3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pajštúnska 3-9
Pajštúnska 1
Markova 3-5
Jiráskova 2-10/Tupolevova 9-15
Tupolevova 1-7
Jiráskova (pri pošte)
Švabinského 6-12
Švabinského 2/Ševčenkova 33
Fedinova 5 (pri Alfe)
Ševčenkova 2-10
Ševčenkova 14-16/18-20
Ševčenkova 1-9
Ševčenkova 13-19
Belinského 21-25
Panénska cesta (pri TS1803)
Belinského 8-10
Belinského 3 (zboku)
Hálova 7-17
Kolmá (z vegetačných tvárnic)
Švabinského 16-22 (pri VŠ)

DVORY IV
1. Wolkrova 11-13 a 2A
2. Wolkrova 25-29 a 35-45
3. Vlastenecké námestie 7-8
4. Jungmannova 10-14
5. Jungmannova 2-8
6. Vavilovova 1-7
7. Vavilovova 2-14
8. Farského 10-12/14-16
9. Mánesovo námestie 1-3
10. Černyševského 21-23/29-33
11. Mánesovo námestie 6-8
12. Černyševského 7
13. Černyševského (za športovou halou)
14. Wolkrova 1-3/Macharova 9-11
15. Macharova (za hromadnou garážou)
16. Šrobárovo námestie (pri MŠ)
17. Černyševského 35-39
DVORY V
1. Röntgenova 18-20
2. Röntgenova 2-14
3. Zadunajská cesta 7-9
4. Nobelovo námestie 7-10
5. Nobelovo námestie 10 (zboku)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lenardova 2-8 a 8 (zboku)
Gercenova 21-23/25-27
Gercenova 9-13
Gercenova 5-7
Gercenova 1-3/Lenardova 12-14
Lenardova 16-18
Pečnianska 33 (za bytovým domom)
Planckova 1-3/2-4
Pečnianska 19- 25
Pečnianska 27-33
Bohrova 1 (pri MŠ)
Nobelovo námestie (pri BILLE)

LÚKY I a VI
1. Smolenická č.2 - 14
2. Smolenická č.5 - 1 až Brančská 9
3. Holíčska 6-8
4. Holíčska 1-21
5. Holíčska 12
6. Holíčska 16-28
7. Holíčska 32-26
8. Holíčska 19-21
9. Topolčianska 1
10. Starhradská 1 (TERNO)
11. Starhradská 2-10
12. Topolčianska 7
13. Tematínska 6-8
14. Starhradská 14-16
15. Starhradská 18
16. Topolčianska 17-23
17. Topolčianska 25-27
18. Topolčianska 33
LÚKY II - III
1. Budatínska 3
2. Šintavská 6-8
3. Budatínska 27-33
4. Budatínska 41-51
5. Budatínska 63-69
6. Budatínska 75-81
7. Lietavská 12-16
8. Znievska 36-40 až Znievska 13-23
9. Znievska 17-21
10. Znievska 28-30
11. Znievska 18-22
12. Strečnianska 18-16 až Znievska 6-10
13. Strečnianska 8-11
14. Strečnianska 18-22
15. Šintavská 24-26
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LÚKY IV - V
1. Lietavská 9-15 až Vyšehradská 1-3
2. Lietavská 3-7
3. Vyšehradska 11-19
4. Vyšehradská 25-27
5. Vyšehradská 8-12
6. Lietavská 1-3
7. Beňadická 5-15
8. Beňadická 12-16
9. Beňadická 28-34
10. Šašovská 12-14
11. Vígľašská 2
12. Vígľašská 11-13
13. Víglašská 4-6

LÚKY VII - VIII
1. Jasovská 1
2. Krásnohorská 18-20
3. Bzovícka 2-4 až Bzovícka 10-12
4. Ľubovnianska 1-3
5. Bzovicka 4-2 až Ľubovnianska 2-18 až Žehrianska 3-7
6. Bzovicka 24-30
7. Krásnohorská 5-15 až Ľubovnioanska 7-5
8. Turnianska 4-2 až Turnianska 1-7
9. Jasovská 7-11
10. Jasovská 12-zboku
11. Jasovská 13-21
12. Jasovská 23-31
13. Turnianska 10 - Humenské námestie 5-8
14. Humenské námestie 4
15. Humenské nám. 5 až Jasovská 37-39
16. Jasovská 43-47
17. Jasovská 45-47
18. Jasovská 49-51
HÁJE I
1. Rovniankova 14-16
2. Rovniankova 12-16
3. Rovniankova 18-24
4. Romanova 44-46
5. Romanova 9-19
6. Romanova 1-5
7. Osuského 30-40
8. Osuského 1-7
9. Ambroseho 1-7
10. Ambroseho 10-12
11. Ambroseho 9-11
12. Hrobákova 34-40
13. Hrobákova 13-15
14. Hrobákova 7-9
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15.
16.
17.
18.

Hrobákova 8-12
Osuského 42-44
Osuského 44-46
Osuského 46 – križovatka Nám. hraničiarov

HÁJE II
1. Osuského 3B
2. Osuského 5-7
3. Osuského 8A-20
4. Gessayova 14-20
5. Nám. hraničiarov (polícia) č. 1B
6. Lachova 1-11
7. Lachova 18-26
8. Lachova 5-27
9. Furdekova 1-5
10. Lachova 6-14
11. Haanova 31-41
12. Haanova 1-3
13. Poloreckého 1-3
14. Mamateyova 8 - Pankúchova 3
15. Poloreckého 5-7
16. Poloreckého 5-9
17. Mamateyova 5-7
18. Blagoevova (pri sociálnej poisťovni)
19. Blagoerova 2 - zboku
20. Šustekova 17-23
21. Lužná 1-3
22. Mlynarovičova 2-6
23. Mlynarovičova 12-24
24. Bosákova (pri trhovisku)
25. Mlynarovičova (medzi poštou a trhoviskom)
26. Haanova 21-23
27. Furdekova 17-19
HÁJE III
1. Gwerkovej 14-16
2. M.C. Sklodowskej 2-4
3. Mamateyova 26-30
4. Mamateyova 16-24
5. Poloreckého 2 – Mamateyova 14
6. Medveďovej 6 – zboku
7. Medveďovej 1A
8. Medveďovej 16-28
9. Ovsištské nám. 1 – Medveďovej 21
10. Medveďovej 17-19
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Príloha č.2:
Vymedzenie zón
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DVORY I

14

DVORY IV
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DVORY V
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LÚKY I a VI
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LÚKY II-III
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LÚKY IV-V
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LÚKY VII - VIII
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HÁJE I
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HÁJE II
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HÁJE III
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